
Čistící systém na
koberce a čalounění

Nové
NEW

Spotless cleansing without
health impairment – this is how
carpet cleaning is done today
If it comes to warmth and comfort no floor covering
comes even close to a carpeted floor. For the
long-lasting pleasure in a carpet, it should be vacuu-
med regularly and, from time to time, be cleaned wet.
Modern consumers expect from a wet cleaning system
that it spotlessly removes stains and unsightly soilings.
At the same time, it is vital that product ingredients do
not impair people’s health. The newly developped
TexxClean Cleaning system perfectly meets these
requirements.

The cleaners are made from natural raw materials that
are completely biodegradable. TexxClean does not
leave any residues in the carpet that could do harm to
humans or animals. As opposed to conventional carpet
cleaners, the soft, fluffy feel of the carpet surface
remains intact after the cleaning procedure - an advan-

tage that is appreciated not
only by those who love to
loll around on the floor.  

The new cleaning system
consists of three compo-
nents that are offered
separately or together in a
box holding the Stain
remover spray, the
Carpet pretreatment
agent and the Carpet
cleaner. Additionally, the
box contains a hand brush

and three cloths to take up dissolved dirt.

TexxClean is a versatile cleaning system that cannot
be used for the ecological cleaning of carpets alone.
Upholstery, car seats or other textiles can also be
cleaned with TexxClean as well as floor coverings and
materials tolerant against moisture. 

Because of their sensitivity to moisture, carpets made 
of natural fibres should only be cleaned with machinery
particuarly suited for this kind of flooring materials.

First, rough dirt is hoover-
ed up and stubborn stains
are pretreated with the
Stain remover spray (1).
It removes even most per-
sistent stains like the ones
left by coffee or fruit. The
stains are dissolved by

carefully treating them, from the fringe to the center,
with the brush that is included in the TexxClean box (2).
After 3 to 5 minutes of reaction time, the dissolved dirt
can be dabbed off with one of the cloths included in the
box or with another clean cloth to hand (3).

10 minutes later, the complete carpet area can be
cleaned with a spray extraction cleaner. The tank of the
machine is filled with a mixture of water and Carpet
cleaner (5). Spraying and absorbing is done in one run
of the machine while it is drawn backwards over the
carpet (6). As opposed to carpet cleaning by shampoo
or steam cleaners, the spray extraction cleaner soaks
the carpet for just a short period of time. 
For use on upholstery or car seats, the machine can be
equipped with a special upholstery cleaning nozzle.

A particularly great nuisan-
ce are worn-out spots or
heavily loaded entry areas.
This problem is tackled
with the help of the Carpet
pretreatment agent. It is
sprayed on from a 50 cm
distance (4).

Carpet cleaning made easy 
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Přirozeně můj svět



Zářivá čistota bez dopadu na
zdraví – tak se čistí koberce
dnes
Svým pohodlím a teplem nemůže koberec předčít
žádná jiná podlahová krytina. Aby radost z Vašeho
koberce měla dlouhého trvání, měl by být koberec
vedle pravidelného vysávání také pravidelně mokře
čištěn. Moderní uživatelé očekávají od čistícího
systému jak odstranění skvrn a nevzhledných zamazá-
ní, a to beze zbytku, ale také použití takových látek,
které neohrozí jejich zdraví. Oba požadavky splňuje
nově vyvinutý čistící systém TexxClean.

Čističe jsou vyrobeny z přírodních surovin a jsou plně
biologicky odbouratelné. TexxClean nezanechává
žádné pro člověka ani zvířata škodlivé zbytky na
kobercích. Oproti běžným čističům koberců zůstává  po
čistící proceduře zachován hladký a měkoučký pocit při
doteku povrchu – to je plus, který ocení nejen ti, kteří si
rádi pohoví na podlaze.

Nový čistící systém sestává ze tří složek, které jsou
nabízeny jak jednotlivě, tak
jako celá sada v jednom
balení. Balení obsahuje
Sprej na skvrny,
Předčistič na koberce a
Základní čistič na kober-
ce a jako příslušenství
ještě kartáček a tři speciál-
ní ubrousky na skvrny k
setření rozpuštěné špíny. 

TexxClean od AURA je
mnohostranně využitelný:
Dají se tak ekologickým

způsobem  čistit nejen koberce, ale také čalouněný
nábytek, potahy v autě nebo jiné textilie. TexxClean se
hodí pro podlahové krytiny a materiály, kterým nevadí
vlhkost. 

Systémem TexxClean mohou být čištěny také koberce
z přírodních vláken, a to za použití pro tyto druhy
koberců vhodných strojů.

Nejprve vysajte hrubou
špínu a pak nastříkejte na
silně znečištěná místa
Sprej na skvrny (1). Tak
lze odstranit i tak obávané
skvrny jako jsou skvrny od
kávy nebo ovoce.
Kartáčkem, který je

součástí balení, zapracujte tekutinu do skvrn zvenku
dovnitř, čímž se nečistoty rozpustí (2). Po 3 až 5 minu-
tách působení utřete ubrouskem obsaženém v balení
nebo jakýmkoliv jiným čistým ubrouskem(3).
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Nový čistící systém na koberce a čalounění od AURA je
k dostání v obchodech s kvalitním sortimentem zboží.
Více informací o TexxClean a o sortimentu zboží firmy
AURO naleznete na www.ecostavebniny.eu nebo
www.auro.de.

Stroje na čištění koberců lze zapůjčit u obchodníků
zabývajících se vybavením domácností nebo potřeba-
mi pro kutily a stavitele. Také na internetu jsou nabíze-
ny služby se zaměřením na vypůjčení domácího nářa-
dí a strojů na čištění. 

Good to know
AURO’s new Carpet and upholstery cleaning system can 
be found in well-assorted shops. For more information 
on TexxClean and other AURO products, please see
www.auro.com.

Spray extraction cleaning machines can be lent out at
some interior decorators’ shops or DIY markets. There are

also some internet ser-
vices specializing in len-
ding machinery. 

Po 10 minutách vyčistěte celou plochu Základním
čističem na koberce nalitém do stroje na čištění
koberců. Do nádržky stroje nalejte roztok vody a
Základního čističe (5). Stroj postřikuje a saje v jednom
pracovním kroku, zatímco táhnete hubici zpět po kober-
ci (6). Tak je koberec – oproti šamponování nebo čišt-
ění parou – jen krátce provlhčen. 
Pro čalouněný nábytek a autosedačky je stroj opatřen
speciální tryskou na čištění potahů.

Těm se dostanete na
kobylku pomocí
Předčističe na koberce,
lze jej použít na velké
plochy tak, že ho nastříká-
te z půl metru na čištěné
místo (4).

Použití - je to tak snadné
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Co je dobré vědět...

Obzvlášť nepříjemnou záležitostí bývají zašlapaná
místa, která jsou silně zatížena častým chozením. 


